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سم هللا الرمحن الرحيمب  

এই কয়িদন েতহিরক-ই-লা�াইেকর িনেদ�েশ আবারও রাজপেথ েনেমেছ 
পািক�ােনর রাসুলে�মীরা। এবার পািক�ান রা� েথেক পুিলশ ও িনরাপ�া 
সং�া�েলার কােছ - এই রাসুল ে�িমকেদর কেঠারভােব েমাকািবলা করার িনেদ�শ 
এেসেছ। এ কারেণ কেয়ক জন শহীদও হেয়েছন। িনরাপ�া বািহনীর �িল ও 
সিহংসতায় আহত হেয়েছন িবপলু সংখ�ক মানুষ। মহান আ�াহ তাঁর দরবাের এই 
েলাকেদর ত�াগ কবুল ক�ন। মুসিলমেদর আরও সাহস ও দৃঢ়তা দান ক�ন, েযন 
তারা নবীিজ ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ান র�ার জন� অটল থাকেত পাের।  

পািক�ােনর সা�িতক ঘটনাবলী, �মবধ�মান রাজৈনিতক অি�রতা এবং েতহিরক-
ই-লা�াইেকর �েচ�ার পিরে�ি�েত আমরা িবেশষ কের েতহিরক-ই-
লা�াইেকর েনত�� ও কম�ীেদর সামেন এবং সাধারণভােব পািক�ািন জনগেণর 
সামেন িকছ ুিবষয় িনেয় আেলাচনা করেত চাই। 

�থমত: নবী ملسو هيلع هللا ىلص এর িরসালােতর স�ান র�া করা আমােদর সমেয়র অন�তম 

���পূণ� একিট িবষয়। বত�মােন, ৈবি�ক ক�ফির শি� ‘ইসলােমর স�ানজনক 
িনদশ�ন’ অবমাননােক তােদর একিট সাধারণ কােজ পিরণত কেরেছ। তারা এমন 
একিট পিরেবশ ৈতির কেরেছ, েযখােন ক�রআেনর অবমাননা, নবীর অবমাননা এবং 
ইসলােমর অবমাননার িদেক উৎসািহত করা হয়। অতঃপর েকানও দুভ�াগা যখন এ 
ধরেনর কাজ কের, তখন তারা এটােক সামািজক �প েদয়ার েচ�া কের।  

�িতি�য়া��প যখন এর িবেরািধতা করা হয়, তখন েস ব�ি�েক সরকািরভােব 
িনরাপ�া েদওয়া হয়। েকানও েকানও েদেশ সরকাির পয�ােয় এ ধরেনর জঘন� কাজ 
সংঘিটত হেয়েছ।  

তাই আজ ইসলাম ও ক�ফেরর মধ�কার সংঘােত, ��েসডার ই�িদবাদীেদর িব�ে� 
যুে� মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ােনর �িতর�া ও সুর�াই হে� মুসিলমেদর সবেচেয় 

���পূণ� দািয়� এবং �ধান েঘাষণা। আর এই েঘাষণায় সাড়া িদেয় েজেগ উঠা 
এসমেয়র �েত�ক মুসলমােনর উপর আেরািপত অন�তম ���পূণ� কত�ব�। এিট 
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েকানও অ�ল, জািত বা মতাদশ� �ারা আব� নয়। বরং ঈমােনর সবেচেয় ���পূণ� 
এই ইসু�’র পে� দাঁড়ােনার ে�ে� মতাদশ� বা সাংগঠিনক িবতেক� জড়ােনা - 
কাপ�ুষতার সািমল। 

ি�তীয়ত: পািক�ান রাে�র বত�মান ব�ব�া: 

বত�মান রাজৈনিতক ও সামিরক েনত��, আমলাত�সহ সকেলই পি�মা শি�র 
�চািরত ‘দশ�ন’ �ারা �ভািবত। এেদর েবিশরভাগ ‘ধম�িনরেপ�’ মতাদশ� লালন 
কের। ফেল এই আশা করা যায় না েয, তারা নবীর স�ান র�ার জন� িকছু করেব। 
বরং তারা �িতবার এমন িকছু পদে�প েনয়, যা পি�মােদর পছ� হয়। তারা 
এমনভােব আইন �ণয়ন কের, েযন েকান ভােবই ক�ফির িবে�র আইেনর িবেরািধতা 
না হয়।  

এর মােন হেলা, পািক�ােনর বত�মান ব�ব�া, সরকার ও এ�াবিলশেম� পি�মা 
শি�র ‘েবয়াদিবমূলক কম�কাে�র’ িবেরািধতা েতা কেরই না, উপর� যারা সরকার 
ও এ�াবিলশেমে�র িবেরািধতা কের - তােদর িব�ে� ব�ব�া েনয়। এখন পয�� 
এমনটাই হেয়েছ এবং ভিবষ�েতও এমনটাই হেব বেল - �েত�ক মুসিলেমর আশা 
করা উিচত।  

তাই সরকার ও এ�াবিলশেম� স�েক� এই িবষয়িট সকেলর �� থাকা উিচত েয, 
তারা মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর িরসালােতর স�ােনর �িতর�ায় বাধা সৃি� কের অপরাধী 

হেয় আেছ। তারা ব�� নয়, তারা আমােদর শ�। 

ত�তীয়ত: উপেরা� দুিট তেথ�র িভি�েত ‘পািক�ােনর মুসিলম জনগণ’েক মহানবী 
 এর স�ােনর �িতর�ার জন� ঐক�ব� করােক - �েত�ক জামােতর ল��ব�র ملسو هيلع هللا ىلص

মেধ� অ�ভ��� করেত হেব। এটা �ধু েতহিরক-ই-লা�াইেকর কাজ নয়, বরং সব 
দল ও ধম��াণ মানুেষরই (এ িবষেয়) একসে� কাজ করা উিচত এবং এেক অপেরর 
সহেযািগতা করা উিচত। 

চত�থ�ত: নবীর স�ান র�ায় পািক�ােনর মুসিলমেদর কী কী পদে�প েনওয়া 
উিচত?  
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এই িবষেয় আমরা িবেশষভােব েতহিরক-ই-লা�াইেকর ‘েনত�বৃ�েক’ সে�াধন 
করিছ। িনেজেদর উপলি� ও অিভ�তার িভি�েত যা উপযু� মেন হে� তাই তােদর 
জন� উপ�াপন করিছ। এেত েতহিরক-ই-লা�াইেকর আে�ালেনর িবে�ষণ এবং 
সংেশাধেনর পরামশ�ও রেয়েছ। েযেহত� এই ে�াগান এবং এই কাজিট সকল 
মুসলমােনর সি�িলত কাজ, তাই এ কােজ আমােদর সকেলর এেক অপরেক 
সহেযািগতা করা উিচত। এেক অপেরর সােথ পরামেশ�র পথ আরও �শ� করা 
উিচত। 

েতহিরক-ই-লা�াইেকর সব�ে�� ক�িত� হল - তারা রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ান র�ার 

আে�ালনেক পনু��ীিবত কেরেছন। এেত মুসিলমেদর সংঘব� কেরেছন এবং 
তােদরেক মােঠ িনেয় এেসেছন। এিট সিত�ই একিট মহান অজ�ন। আর আমরা তােদর 
এই কােজর সেব�া�ম �িতদােনর জন� মহান আ�াহর কােছ েদায়া কির।  

রাসুেলর স�ান র�ােথ� ‘পািক�ান সরকার’ ও ‘�িত�ান’�েলার ওপর চাপ সৃি�র 
জন� এিট িছল একিট ���পণূ� পদে�প। তেব একিট অস�ূণ�তা আমােদর েচােখ 
পড়েছ েয - এই েশষ সমেয়, যেথ� ত�াগ �ীকােরর পের যখন আেলাচনার েটিবেল 
বসা হে�, তখন েতহিরক-ই-লা�াইক িকছু না েপেয় িফের আসেছ। সরকার তার 
অব�ােন অটল রেয়েছ। আর এভােবই েতহিরক-ই-লা�াইক মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর 

স�ােনর সুর�ার কাি�ত ফলাফল অজ�েন ব�থ� হে�।  

এিট েতহিরক-ই-লা�াইেকর আে�ালন স�েক� িবিভ� মহেল নানা ধরেনর 
সে�েহর জ� িদেয়েছ। অেনক জায়গা েথেক অিভেযাগ উেঠেছ েয, আে�ালনিট 
�ক�তপে� েসনাবািহনী িনয়ি�ত এবং যখন েসখান েথেক ইি�ত পায়, তখন 
সরকােরর উপর অিভেযাগ উঠােনার জন� তারা েবর হেয় আেস। অথ�াৎ েসনাবািহনী 
রাে�র উপর তােদর িনয়�ণ শি�শালী করার জন� এেদরেক ব�বহার কের।  

আমরা এই আে�ালনেক এভােব েদিখ না এবং এই ভাবনার �হণেযাগ�তােকও 
পছ� কির না। আমরা জািন েয, যারা আে�ালেন েবর হে�ন তারা মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص 

এর �িত একিন� ভােলাবাসা েথেকই েবর হে�ন। তারা আ�িরক ভােবই রাসুেলর 
স�ান র�া করেত চান। িক� আমরা েতহিরক-ই-লা�াইেকর েনত�বৃে�র দৃি� 
আকষ�ণ করেত চাই েয - যিদ এই পিরি�িত চলেত থােক এবং আেলাচনা সিঠক 
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ফলাফল অজ�েন ব�থ� হেত থােক, তাহেল এমন এক সময় আসেব যখন এই 
জনসাধারণই আপনােদর কলার েচেপ ধরেব। ‘আ�াহ না ক�ক’ এই ে�াগান 
ভিবষ�েত অকায�কর হেয় পড়েব এবং এর পে� নূন�তম শরীর িনেয় দাঁড়ােনার 
জন�ও েকউ থাকেব না।  

তাই েতহিরক-ই-লা�াইেকর েনতােদর এ িবষেয় ��� সহকাের ভাবা উিচত। েয 
পদে�প�িলেক আমরা উপযু� বেল মেন কির এখােন েস�েলা েপশ করলাম: 

(ক) এই ‘ে�াগান’েক েক� কের উ��ত আে�ালনেক দাওয়ােতর ধাঁেচ িবন�� 
করেত হেব। এই ে�াগান ও এই িবষয়েক �িতিট মসিজদ ও �িতিট মা�াসায় 
দাওয়ােতর িবষয় বানােত হেব। এ জন� পাড়া-মহ�া ও এলাকায় সভা-সমােবশ 
করেত হেব। িবিভ� মতাদেশ�র আেলম ও দাঈেদর সে� ৈবঠক করেত হেব এবং এ 
িবষয়িটেক তােদর দাওয়ােতর িভি� িহেসেব গেড় ত�লেত সবাইেক আ�ান করেত 
হেব।  

একিদেক এই িবষয়িটেক �ীিন অ�েন আেলাচনার িবষেয় পিরণত করেত হেব, 
অন�িদেক মানুেষর মেধ� েচতনা জাগরণ ও সেচতনতার পিরেবশ ৈতির করেত হেব। 
এে�ে� �িতিট ে�ণী, �িতিট স�দায় এবং �িতিট দলেক তােদর িনজ� �ত� 
রাজনীিতেক েকারবান করেত হেব। অন�থায় ‘আ�াহ না ক�ক’ আমরা িনেজরাই 
মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ােনর মেতা সবেচেয় ���পূণ� ও সূ� িবষেয়র দািয়ে�র �িত 

েখয়ানতকারী হেয় না যাই (নাউযুিব�াহ)। 

(খ) মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ান অবমাননাকারী পি�মা ও পি�মা শি�র ‘ক�খ�ািত’ ও 

‘কদয�তা’ স�েক� মুসিলমেদরেক বুঝােত হেব। তােদর িব�ে� ঘৃণা ও শ�তা 
ছিড়েয় িদেত হেব। এিট �য়ং রাসুেলর স�ান র�ার একিট ���পূণ� অংশ। এই 
পি�মা শি�র সােথ মুসিলমেদর আচরেণর িবধান িক হেব তা বুঝােত হেব এবং 
এই েদশ�িলেক বয়কেটর আ�ান ব�াপক করেত হেব। 

1. েযসব মুসিলম এসব েদেশ িশ�া বা ব�বসা বািণেজ�র জন� েযেত চায় তােদরেক 
এসব েদশ �মেণ িনেষধ করেত হেব। আমরা িচিকৎসা বা অন� েকান �েয়াজেন 
�মণ করা েথেক িবরত রাখার কথা বলিছ না, কারণ �েয়াজেনর ে�ে� শরীয়েতর 
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নীিত িভ�। আমরা ে��ায় এবং শরীয়াহ স�ত বাধ�তা ছাড়াই সফর করা েথেক 
িবরত থাকেত বলিছ। এটা ব� করার দাওয়াতেক ব�াপক করেত হেব। 

2. েসসব েদশেক অথ�ৈনিতক ভােব বয়কেটর জন� একিট আে�ালন হওয়া উিচত। 
সাধারণ মুসিলমেদর এসকল েদেশর পণ� �য় এড়ােত েশখােনা হেব। সাধারণ 
পািক�ািনরা যিদ এই েদশ�িল েথেক আমদািনক�ত পণ� �য়-িব�য় ব� কের েদয়, 
তেব এই েদশ�িলর অথ�নীিত �িত�� হেব। জনগণেক েবাঝােত হেব েয - এিট 
মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ােনর সুর�ার একিট �প। 

3. এই েদশ�েলা সহ আরও যত েদশ মুসিলমেদর িব�ে� সরাসির যু� চালাে�, 
তােদর িব�ে� চলমান িজহােদ সমথ�ন জানােনার দাওয়াতেক ব�াপক করেত হেব। 
মুসিলমেদর বুঝােত হেব - এই িজহাদই রাসুেলর শােন অবমাননাকারীেদর িব�ে� 
�িতেশাধ েনয়ার সেব�া� ও সবেচেয় উ�ম প�িত। একইভােব িবেশষ দাওয়াত 
িদেত হেব েয, যারা পি�মা েদশ�েলােত িগেয় রাসুেলর এই অবমাননাকারীেক 
িনজ হােত হত�া করেত পাের, েস েযন এ কাজ কের মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর সিত�কােরর 

সুর�ার জন� পদে�প েনয়। 

(গ) পািক�ােন আে�ালন এমনভােব চালােত হেব যােত সরকার ও 
এ�াবিলশেমে�র উপর আলাদা চাপ থােক। েয েকান পদে�প েনওয়ার ে�ে�, 
পদে�পিট সফল করা যােব িকনা - েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব। অথ�াৎ, �থমত 
িনেজর ল�� এবং চািহদার কথা মাথায় রাখেত হেব এবং তারপর েসই ল�� িনেয় 
এমনভােব মােঠ নামেত হেব েযন এই স�াবনাই েবিশ থােক েয, আপিন সরকার 
এবং সং�ার কাছ েথেক আপনার দািব আদায় করেত স�ম হেবন। আর এর জন� 
েশষ পয�� লড়াই চািলেয় েযেত হেব।  

এেত কের একিদেক কম�ীেদর মেধ� এই অনুভ�িত থাকেব েয, মহানবী ملسو هيلع هللا ىلص এর 

স�ােনর সুর�ায় তারা সফল হে�ন, অন�িদেক তােদর উৎসাহ-উ�ীপনা কমার 
পিরবেত� বৃি� পােব। উদাহরণ��প একিট ল�� এমন হেব েয, িনেজর েদেশ 
রাসুেলর অবমাননাকারীেদর ব�াপাের আইন সংেশাধন করেত হেব এবং তা 
বা�বায়ন করেত হেব। একিট ল�� হেব, অবমাননার অপরােধ জিড়ত েদশ�িলর 
সােথ সরকারী পয�ােয় অথ�ৈনিতক বয়কট করা। ত�তীয় ল�� হেব, এই েদশ�িলর 
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সােথ ক�টৈনিতক স�ক� িছ� করা। এধরেনর আরও অন�ান� ল�� পিরক�নায় 
েরেখ সরকারেক চােপ রাখা যায়। 

এিট ল�� িনধ�ারণ মূলত েনত�বৃে�র কাজ, এবং এর সম� দািয়� েনতােদর উপরই 
বত�ােব। এর জন� িনিদ�� েকান েরজুেলশন উপ�াপন করার দরকার নাই, বরং এিট 
েনত�বৃে�র বুঝ-বুি� এবং রাজৈনিতক েবাঝাপড়া অনুযায়ী হেব। আ�াহ মুসিলম 
েনতােদর সিঠক বুঝ দান ক�ন, আিমন।  

(ঘ) এই পুেরা আে�ালেনর সময় ভ� ও শয়তান �ক�িতর েলােকরা যােত 
েনত�বৃে�র কােছ েযেত না পাের েসিদেক িবেশষ েখয়াল রাখেত হেব। কারণ এই 
সমেয় এই যািলম রা��িল এতটাই অিভ� হেয় উেঠেছ েয, তারা তােদর বুি�ম�া 
িদেয় েয েকানও আে�ালনেক অপহরণ কের, তােদর সুিবধােথ� পিরচালনা করেত 
পাের। এর �ারা তারা েকবল আে�ালনেকই ব�থ� কের না, বরং জনগণ ভিবষ�েত 
এই ধরেনর আে�ালেনর ব�াপাের হতাশ হেয় যায়, এমনিক ভীতও হয়। আর 
এভােবই ভােলা ও কল�ােণর উে�শ� ন� হেয় যায়।  

এ জন� �িতিট ধম�ীয় আে�ালেনর েনত��েক সজাগ থাকেত হেব, েযন তােদর ঘিন� 
সহেযাগী ও উপেদ�ােদর মেধ� এমন েকউ না আেস - যারা মুনািফক বা েয আপনার 
উে�েশ�র সােথ আ�িরক নয় বরং আপনার শ�েদর দালাল। রাসুেলর স�ান 
র�ার এই পুেরা আে�ালেন এটা অপিরহায� েয, পািক�ােনর েগােয়�া িবভােগর 
েকানও েলাক েযন এেত আসেত না কের। সরকার ও এ�াবিলশেমে�র সােথ ঘিন� 
স�ক� রােখ এমন েকান ব�ি� েযন েনত�বৃে�র কােছ েযেত না পাের। 

(ঙ) এই পুেরা আে�ালনিট এমনভােব চালােত হেব, যােত এিট আমােদর ি�য় 
মাত�ভ�িমেত পিরচািলত �িতিট ধম�ীয় আে�ালেনর সােথ সাম�স�পূণ� হয়। অতঃপর 
এ েমহনেতর মাধ�েম �ীনদার েলােকরা �েদেশ স�ািনত হেবন এবং কােফর ও 
মুশিরকরা লাি�ত হেব। ইসলামী শরীয়াহর উপর আমল করা সহজ হেব, আর 
অৈনসলামী িবধান ও অন�ান� মতবাদ ব� হেব। এপেথ পািক�ান েয উে�েশ� 
অি�� লাভ কেরেছ অথ�াৎ ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ এর �ক�ত গ�ব� অজ�ন স�ব 
হেব। 



[9] 
 

এ�িল এমন িকছ ু িবষয় এবং উপেদশ যা আমরা আমােদর �ীিন দািয়� িবেবচনা 
কের আমােদর ভাইেদর সামেন েপশ কেরিছ। কারণ নবী ملسو هيلع هللا ىلص বেলেছন:  
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َ
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َ
ْن؟ ق

َ
 .ِمل

তামীম আদ-দারী রািদয়া�া� আন� েথেক বিণ�তঃ 

নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص বেলন, ‘�ীন হে� উপেদশ’। অথ�াৎ যথাযথভােব কল�াণ কামনা 

করা। কথািট নবী করীম ملسو هيلع هللا ىلص িতনবার বলেলন। আমরা বললাম, ‘কার জন�’? িতিন 

বলেলন, ‘আ�াহর জন�, তাঁর িকতােবর জন�, তাঁর রাসুেলর জন�, মুসিলম 
েনতােদর জন� এবং সাধারণ মুসলমােনর জন� (মুসিলম, িমশকাত হা/৪৯৬৬)।  

আ�াহ তায়ালা আমােদর �েত�ক মুসিলমেক তাঁর ি�য় রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর স�ােনর 

জন� ক�রবান হওয়ার তাওিফক দান ক�ন। আমােদরেক আমােদর দাবী, দাওয়াত 
ও েদায়ায় সত� ক�ন, আমীন। 

 

وآخر دعوانا أن ا�حمد � رب العامل�ن، وص�� هللا ع�� سيدنا محمد وآلھ 

 .وسلم. والسالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ و�حبھ

 

********** 


